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Abstract.

The Subject : Rules for medicating by forbidden things in Islamic Fi'qh. 

1. The purpose of the research is to clarify the rules for using medicines which contain forbidden things and the study clarified that the 

concept of medicating by using forbidden things is: using forbidden things asking for curing of a disease. 

2. As it showed to me when I study the issue – from which is it – that the strongest says is it is allowed and leaving it depending on Allah is 

better as Imam Ahmed said. 

3. I have mentioned also the judgment  of the impossibility because of its tied connections to the subject and I have showed that the

impossibility is in changing the fact and it will get another facts and adjectives. 

4. Because of Alcohol is included in the structure of many medicines so I talked about its judge and its cleanness and unclean and I have 

clarified from the study that Alcohol is dirty incorporeally  and clean corporeally. 

5. Medicating with Alcohol is forbidden unless in two conditions : 

A. If the patient take Alcohol in necessity and he doesn't find anything else instead and the doctors clarified that there is no another 

medicine, so its all right. 

B. If they put a lot of it in the medicine that there is no taste, smell or color so it is all right because there is no Alcohol even without 

necessity.

6. The nearest say is the urines of the eating meat animals is clean. 

7. The nearest say is medicating by camels or any eatable animal urine is allowed. 

8. It is forbidden to use any part of a pig if you have a choice.  

9. Also it is not allowed to use in necessity unless in tow condition: 

A. if clarified that it is useful for sure. 

B. If there is anything can be taken instead. 


